
#
االسم الثالثي واللقب حسب ما مذكور في هوية 

االحوال المدنية
الموعد

عقيل عباس نعمه القزويني1
عالء كريم كامل 2
علي عطية جبارة الدراجي3
علي ناجي عيسى الخلف4
علي ناجي عيسى الخلف5
عماد جان نعوم اسطيفان6
عماد صالح مهدي السامرائي7
عماد كوركيس بولص8
عمار عماد نعمة الربيعي9
عمر محمد شيت عبدهللا النعمان 10
عواطف عبدالحسين حسون11
غدير سعيد يوسف12
غزوان وديع بهنام الكلداني13
غصون خضوري يوسف الطويل14
فاءق شاكر الياس عتيشا15
فاتن علي صاوي16
فاتن علي عبد الحميد17
فادي حكمت عبد األحد جقي 18

11:30-11:00

(2021/10/9مواعيد السبت )وفد سفارة جمهورية العراق الى مدينتي تورنتو ومسيساكا 

9:30-9:00

10:00-9:30

10:30-10:00

11:00-10:30



فارس حكمت عبد االحد جقي 19
فاطمة محمد عبد الرحيم20
فايدة فاضل عباس العبيدى21
فائز عبد الواحد بشير حنا اشموني22
فائزة جالل شاكر جالل23
فائزة فاضل عباس العبيدى24
فائزه محمد علي محمد الموسوي 25
فراس اسحق ككو سوالقة26
فراس شاكر فهد العزاوي27
فراس علي حسين السبتي28
فريدة رشيد حلمي29
فهد رعد علوان الدليمي30
فؤاد عبدو يوسف31
فؤاد يوسف إبراهيم ساعور 32
فيفيان متي اسحاق البعشيقي33
ڤيڤيان بهنام سعيد حبوش34
قيس رشيد حميد االسدي35
كارول دينا أدور فضل هللا جرجي36
كالرا شمعون بطرس زوما37
كمال سعيد كامل افرام38
كوثر محمد مهدي سلمان39
لمى متي رفو ال هدايي 40
لمياء حسن زبون الدراجي41

12:00-11:30

12:30-12:00

1:00-12:30

2:30-2:00

3:00-2:30

3:30-3:00

11:30-11:00



لمياء لطفي علي42
لمياء لطفي علي43
لمياء نافع يعقوب عطو44
لميس محمد صبيح محمد وجيه الخالدي45
لؤي حازم أيوب عبادة46
ليث رياض نصيف جابك47
ليث فتح هللا نجيب عبد النور48
ليلى ايليا بهنام49
ليلى توفيق داود بطي50
ليلى فاضل الزار الزار51
لينا احمد عدنان العمران52
ليون ادمون وارتان ميناس53
ماجدة عبدالرضا جوير54
ماجدة متي يعقوب جبري55
مازن اسطيفان بطرس موشي56
مازن جليل حبيب بهنام57
مازن محمد جواد عبود الجزائري58
مأزن فتح هللا أمين رأعي ألبالء59
محمد صدام عبد60
محمد عبد الكريم حنتوش العبد الحسن61
محمد ناجي بربوتي بربوتي62
محمد نعمان محمد63
مخلص عبد الهادي علوان الجبوري64
مرجانيتا جلبي توما65
مروان نزار توفيق العزي66
مروة طارق سلمان67
مروه جبار عبدالصاحب68
مروه رمزي نايف راعي البلها69
مريم اسطيفان عبدهللا صائغ70

7:00-6:30

5:30-5:00

6:00-5:30

6:30-6:00

3:30-3:00

4:00-3:30

4:30-4:00

5:00-4:30


